Lemvig Bykirke

Gudstjenester
Maj
6/5
10/5
13/5
20/5
21/5
27/5

Juni
3/6
10/6
17/6

10.30 5. s.e. påske
Christian Poulsen
10.30 Kristi Himmel
Konfirmation
10.30 6.s.e. påske
10.30 Pinsedag
Ingen 2.Pinsedag
16.00 Trinitatis
Søren Overby

24/6

10.30 1.s.e.trinitatis
10.30 2.s.e.trinitatis
16.00 3.s.e.trinitatis
Lovsangsgudstjeneste
Ingen 4.s.e.trinitatis

Juli
1/7
8/7
15/7
22/7
29/7

10.30 5.s.e.trinitatis
Ingen 6.s.e.trinitatis
Ingen 7.s.e.trinitatis
10.30 8.s.e.trinitatis
Ingen 9.s.e.trinitatis

Præst Brian Christensen: Ellehammersvej 71, Holstebro
Tlf 2943 3137 Mail: c.brian.christensen@gmail.com
Træffetid på Klippen: Hver mandag 15.30-17.00

- menighed der forandrer

På konfirmandlejr med konfirmander fra andre menigheder blev der tid til at afprøve,
hvor meget benzin der var i blodet. Vi fandt ud af, at Lærke havde en hel del .

Kom som du er – vær som du er – og mød Gud som Han er!
Velkommen til gudstjeneste i Klippen, Østerbrogade 5

Kollekter: 13/5 –KFUMs Soldatermission,
20/5 – YM projekt, 3/6 – Retten til liv,
1/7 - Bibellæserringen

Se mere på www.lemvigbykirke.dk
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Andagt
”Hvis Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.”
(Joh 8,36)
Jesus har sat os fri. Fra dødens magt over os – vi har fået et
håb om et evigt liv og vi mærker det allerede i os nu. Det
spirer og gror og vokser i enhver kristen og det bærer sin frugt.
Vi skal ikke være fange af vores frygt eller bekymringer, men
hvile i at Gud har givet os et evigt liv. Han har sat os fri fra
vores egne hjemmelavede kristendom, for vi har fået Guds ord.
Her finder vi den tro, som vi skal holde fast ved. Han har også
sat os fri fra syndens magt – der er ingen fordømmelse for den
som tror på Jesus. Han tilgiver os og han vil at vi skal give
hans kærlighed og omsorg videre til vores næste.

Nyheder

 Kristi Himmelfarts dag kl. 10.30 konfirmeres
- Nikolaj Trabjerg Nielsen,
- Miamaria Trankjær
- Amalie Skov Thomsen
- Lærke Rahbek Eriksen
Alle er hjertelig velkomne til konfirmationsgudstjenesten
 Lørdag d. 12. maj vies Julie Bækgaard Jensen og Jens
Dahl Mølgaard Madsen i Aulum kirke
 Sommerudflugt for menighedens ældste er i år torsdag
d. 7. juni. Se særskilt program for dagen
 Lemvig Bykirke deltager på Menighedscamp på
Hjallerup bibelcamping i uge 31. Kontakt Marianne
Jakobsen 30293360 for information om campingen.

Se mere på www.lemvigbykirke.dk

Tjenestegrupper
I Lemvig Bykirke kan alle få lov at være med. Meld dig som
medhjælper i lægmandsgruppen, børnekirke, sang og musik
eller praktisk gruppe. Vores informationsfolder fortæller mere
om, hvordan du kan være en del af fællesskabet i menigheden.

Menighedens grundlag og fundament
Bibelen – Guds inspirerende og urokkelige ord.
Vi er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger på det
samme bekendelses-grundlag som Den danske Folkekirke.
Menigheden er tilsluttet Evangelisk Luthersk Netværk (ELN)
og Indre Mission.

Menighedens vision
Vi ønsker gennem gudstjenestefejring og menighedens fællesskab, at børn, unge og voksne må lære Jesus at kende og kalde
enhver til tjeneste i menighed og dagligdag. Vi ønsker gennem
en klar, nærværende og bibeltro forkyndelse, ved nadver, dåb,
bøn og lovsang, at kalde til personlig tro på Jesus og fastholdelse i vor dåbs pagt. At alle må trives og glædes i fællesskabet,
så det opleves som en gave, man ikke kan undvære.
Ønsker du at blive medlem af Lemvig Bykirke,
så kan du rette henvendelse til menighedens formand
Formand for Lemvig Bykirke Arne Aalbæk
Rønbjerghage 21, Lemvig
Tlf. 2611 7767 – Mail: aalbeck@privat.dk
Kontonummer Lemvig Bykirke: 9589 – 0759698231
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